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DIN NOU, LA DRUM 
, '-

D
upă O scurtă şi nedorită Intre
rupere datorată unor situatii şi 
chiar unor persoane neprie· , 

tene, iată:ne prezenti la Intâlnirea cu 
dv" iubiti cititori, 'printr-un număr 
Obişnuit. ' 

Dorim să multumim tuturor celor 
care ne-au scris sau telefonat mai 
ales in ultimele. ~ăptămâni. Ca, de obi
cei, ni se cer scheme, lămuriri la di
verse probleme tehnice. Vom răspun
de mai ales ln paginile revistei şi cu 
prioritate, abonatilor. 

Cei care ne-au semnalat telefonic 
unele" disfunctionalităti In difuzarea 
revistei, sunt rugati să ne scrie. Vom 
Incerca, In limita posibilitătilor noastre, 
să le trimitem numerele lipsă sau să 
primească gratuit una dintre aparitiile 
noastre viitoare, 

Alături de asemenea mesaje sunt şi 
altele, emotionante, care ne Incura
jează să continuăm misiunea nobilă 
pe" care a Inceput-o TEHNIUM intr-un 
lndepărtat decembrie al anului 1970, 
cu aproximativ 27 de ani in urmă. 
Suntem siguri că vom reuşi numai 
dacă dv., cititorii şi colaboralorii" v,eti fi 
alături de nOi. Scrieti-ne! Trimiteti-ne 
articole şi note spre publicarei Şi nu 
uitati, abonati-vă pe 19981 

Aflată acum ln cel de-al 27-lea an 
de existentă şi apărând sub ingrijirea 
unui comitet de redactie ce adună 
semnificative experiente profesionale, 
jurnalistice şi manageriale, revista 
TeI)nlum este gata să răspundă exi
geniilor săi cititori ' constructorii ama
tori. 

Ce ati dori să cititi ln revista voastră 
preferată? Care sunt rubric;ile ş! subi
ecte care vă interesează? In pag'. 23-
24 se află un chestionar ce aşteaptă 
să fie completat de dv. Dacă 11 expe
diati până la 30 noiembrie (data poş
tei), puteti fi recompensat cu un neaş
teptat premiu: .bani, cărţi de specialita
te , abonamente, piese şi compo
nente, Mult succes! ' 

\ 

Toti colaboratorii care de-a lungul 
anilor au contribuit 'Ia prestigiul revis
tei Tehnium sunt invitati - şi pe aceas" 
tă cale - să ne scrie şi să-şi ocupe lo
cui ce li se cuvine ,ln paginile revistei. , 

Revista este deschisă , oricărui 
colaborator, singurul crite.riu pentru 
publicare fiind calitatea articoluluI. 
Desigur, răspunderea pentru afirma
tiile, solutiile şi recomandările publica
te revine integral autorilor respectivi . 

Colaboratorii sunt ruga~ să ne trimi
tă materialele numai dactilQgraflate, 
lnso~te de indicatii bibliografice com
plete (autor, titlu, editură, an etc.) şi 
ilustratie corespimzătoare -(desen in 
tuş negru şi dacă se poate 'fotografii 
de ansamblu sau detalii). Pentru ca 
autorii să-şi primească fără intârziere 
drepturile băneşti legale, co'aborari'e 
vor fi Insotite de adresă şi telefon. 

Ce ne propunem? Vom continua 
orientarea care a consacrat revista 
Tehnium, dar vom incerca să abor
dăm noi teritorii de actualitate. În ace: 
laşi timp, ,vom populariza şi unele pro
puneri practice şi idei care pot genera ' 
mici ah;ceri. Ne vom interesa şi de re
zultatele celor care - prin muncă, tai· 
ent şi ingeniozitate tehnică - au reuşn ' 
deja In economia de piată. Scrieti-ne 
deci despre dV., despre planurile şi 
realizările dv, 

Aveli nevoie de sprijin, de o indru
mare? Scrieti-ne neintârziat. Redactia 
şi colaboratorii vă stau la dispozijie. 

La acest nou inceput de drum, do
rilT! să ne exprimăm gratitudinea faţă 
de sponsorul nostru, firma SOFT 
NET, ale cărei performante şi posibili
tăU profesionale sunt prezentate suc
cint pe ultima copertă . 

Multumim citil9rilbr şi li asigurăm că 
, TEHNIUM, revista for preferată va fi 

mereu punctuală la Intâlnire şi alături 
de ei. _ 

\ 
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AMPLIFICATOARE 
AUDIO HIBRIDE', 

C:el mai adesea circuitele in
tegrate nu pot asigura decât 
puteri mici sau medii. Un 

artificiu ce permite surmontarea 
acestui inconvenient este utilizarea 
lor pe .post .de driver. S-a ajuns 
până la a construi circuite speciale 
ce satisfac acest deziderat. 
Să pornim de la cel mai uzual 

circuit, În fapt un banal amplifica
tor operaţional, binecunoscutul 
741. Cu ajutorul acestuia se poate 
construi un amplificator audio 
după schema din figura 1.1. 
Acesta debitează o putere Po = 
30 W pe o sarcină Re = 4 phmi 
când este alimentat diferenţial)a o 
sursă de tensiune de ± 2~ V. 
Coeficientul de distorsiuni d este 
mai mic de 2% pentru puterea 
enunţată. Bineînţeles că În locul 
lui ~A 741 se poate folosi şi un alt 
circuit mai performant cum este 
~A 201 A obţinându-şe rezultate 
superioare. Cu condiţia respectării 

. complitibilităţii ca tensiune de ali
mentare se pot apapta şi alte 
amplificatoare operaţionale . O 
remarcă trebuie făcută aici, având 

R3 , C2 
470 470 kQ . nF 

I R2 
Cl R 470 

1 kQ. 
p. 

22kll lpF 22~ 
log. 

R4 
22 

" 

FIg. 1.1 
r .. ,_ 

În vedere că tensiunea de ± 22 V 
este o valoare limită absolută şi 
pentru ~A 741 şi pentru ~A ~Ot A 
se recomandă on alimentarea de 
la o sursă stabilizată (totuşi dificil 

. din cauza puterii) ori lăsarea unei 
ma~e de siguranţă prin alimenta
rea la ± 20 V nestabilizat Însa 
foarte bine filtrat. Tranzistoarele 
finale T1 tip MJ3000 şi T2 tip 
MJ2501 se vor monta obligatoriu 
pe radiatoare corespunzătoare, 
fapt de la sine Înţeles şi valabil 
pentru toate tranzistoarele 'finale 
discrete despre care va fi vorba şi 
la montajele ce vor urma. 

Amplificator cu L 133T 

Un amplificator ce foloseşte ca 
driver circuitul L133T este cel din 
fig. 1.2. Acesta piiotează o pere
che de tranzistoare complementa
re dE! tip BDW51/BDW52 (capsulă 
T03). Pentru temperaturi ambien
tale până'la 100eC circuitul L 133T 
nu necesită radiator. Totuşi, dato
rită simplităţii de prindere a cap
sulei, un radiator de circa 30 cm2 

Ing. ~ IVANCIOVICI 
este binevenit. Amplificatorul nu 
are practic distorsiuni de neracor- i 

dare datorită faptului că prin rezis
tenţa R3 trece curentul de ieşire al 
circuitului inteQrat producând o 
cădere de tensiune suficientă să 
deschidă pe T1 , respectiv T2. 
Câteva din caracteristicile elec
trice ale montajului sunt: 

Po=18Wla d",jO% 

Po = 14 W la d = 0,3 % 

Banda (Ia ± 3dB) În putere: 130 
- 50.000 Hz 

Sensibilitate la intrare: Vi = 130 mV 
pentru Poul = 18 W 

Tensiune de alimentare: + 25 V 

Impedanţa de sarcină: 4 - 8 ohmi 
(cu scăderea puterii până la 9 W). 

Amplificatoare 
cu NEISE 540 ' 

Există circuite integrate care au 
fost concepute special pentru postul 
de driver, ajungând să debiteze (prin 

r-------------------1-------~--~ +22V 

C3 

10~ 
R9 q2* 16V 

Out 

V e4 Rl0 
02 

~* R6 100j!F BA 157 
R5 L,7~ -16v 4,7 
JQ. 

J8 
-22V 
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intermediul etajului final realizat cu 
tranzistoare discrete) puteri impor
tante pe sarcină: Unul din aceste 
circuite este NE/SE 540 care ab
soarbe un curent pe repaus mic 
dar la ieşire asigură un curent im
portant (limitat intern totuşi)'. O lini
aritate şi lărgime de bandă (Tn pu
tere) excelentă face ca acest dis-o 
pozitiv să fie ideal pentru aplica' 
tiile audio de putere. Capsula folo
sită de circuit este cea [din fig. 1.3 
(vedere de sus). Circuitul este pro
tejiit la scurt-circuit pe ieşire. Da
tele electrice sunt date În tabel. 

Circuitul SE/NE 540 este În e
sentă un amplificator transconduc
tantă (3,3 NV). Etajul de intrare 
transformă tensiunea diferentială 
de intrare În curent, restul circuitu
lui fiind un amplificator de curent 
În clasă B care permite comanda 
unor curenti relativ mari cu disipa
tie minimă de putere. Cel mai ade
sea câştigul se stabileşte la valoa
rea de maxim 40 dB (100 ori) pen
tru simplitatea' compensării În frec
ventă. 

Conceput special pentru a co
manda un etaj de ieşire cu tranzis
toare complementare, circuitul NE 
/SE 540 poate fi fol.osit la reali- . 
zarea amplificatorului din fig . 1.4. 
Aşa cum se poate observa, . tehni
cile de reactie tipice folosite În 
cazul amplificatoarelor operatio
nale sunt folosite şi aici pentru sta
bilirea câştigului la valoarea dorită 
(40 dB În această aplicatie) . In
trarea inversoare (pinul 4) este 
legată la masă prin intermediul 
rezistentei R8 = 100 ohmi şi con
densatorului C3 = 47 microfarazi. 
La frecvenţe joase reactanta ca
'pacitivă este mare , aceasta 

C5 

implicând ca 
amplificarea 

PATE El ECJBICWE . (câştigul) să 
se apropie de 
unitate. Acest 
lucru se rea
lizează pentru 
a preveni' ca 
tensiuni , con
tinue (cum es
te cea de ofl
set) să fie am
plificate la ni
veluri pericu
loase pentru 

Tensiune de alimentare E: 
·Emax. 

SE540 I NE640 . 
:t:5 + I2IN :1:5 + ~V 

'iDV '!Z!.V 
Curentde repaus: 
Slewrate: 
RaspunâulllI fracvenli (±1 dB şi . 

20 mA 
.tOOV/JIi 

Gv.~dB): . 
DistorSIuni (Gv • 4OdB): 

500kHz 
0,25"

±15OmA 

100kHz 
0,5% 

±100mA 
aoliO 

Curentul de Ieşire: 
Impedanla de Intrare Ztu: 

! 

incinta acustică având În vedere că 
impedanta de sarcină este cuplată 
dire-ct cu etajul de ieşire (lipseşte 
condensatorul de cuplaj datorită 
alimentării diferentiale). 

Alegerlla tranzistoarelor finale 
este dictată mai ales de nivelul 
curentului de ieşire a dispoziti
vului NE/SE 540 (care este de 

1. LIMITARE PUTERE 
2. IN + 
3. NC 

8 4. IN· 
5. LIMITARE PUTERE 
6. ·E 
7. OUT ' (EMITOR) 
8. OUT 2(BĂZĂ) 
9. OUT 3(COlECTOR) 

10. +E 

±100 mA). Oistorsiunile armonice 
sunt de asemenea În functie de 
acest curent de ieşire. Consultând 
diagramele de distorsiuni date de 
fabricant se constată că acestea 
(atât cele armonice, cât şi cele de 
intermodulatie) sunt minime când 
impedanta 'de sarcină a circuitului 
(În cazul 'de fată impedanta de 
intrare a etajului final văzută din-

C1 C5 C; 

I O"pF 'I I~ 

spre NE/SE 540) este maximă . 
Tranzistoarele car~ au un factor 
beta mai mare de 50 la un curent 
de 3 A sunt o alegere optimă. Se 
pot alege pentru T1 de tip NPN, 
următoarele: 2N 3055, 2N 5877 şi 
pentru T2 de tip PNp: 2N 3789, 
2N'5879, BOX 18. 

La frecvente Înalte, tranzistoa
rele finale pot produce defazaje de 
până la 90 de grade, În aceste 
cazuri marja de ' sigurantă de fază 
se reduce la mai putin de 5 grade 
şi poate să ·apară o instabilitate a 
amplificatoru!ui. Acest lucru este 
rezolvat prin condensatoarele C7 
= C8 = 500 pF, montate Înt~e baza 
şi colectivul fiecărui tranzistor final. 
Terminalele acestor condensatoa
re este de dorit să fie cât mai scur
te pentru a avea o inductanţă pa
razită cât mai mică. 

Amplificarea În tensiune este 
stabihtă de valorile rezistentelor 
R7 şi R8 după relatia: 

R7+R8 
1R8 

(Continuare fn numArul viitor) 

+15V 

80105, 
C8 

O°fv 
IN C' Z ' 

2 v ~Jf 
C4 

52 

'~I 210 RZ PF 5 
PF 

a R4 " R' (3 5 1OOl! 
4JII. C2 2l rF 

'O~ţ 
(6 

N q22p 
JI 

FIg. 1.2 FIg. 1.4 
, 
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AMPLIFICATOR ELECTRONIC 
DE SEMNALE BIOLOGI'CE 

• ffig. NlcoIsfl SFETCU . 

AmPlificatc,rul prezentat în tor se i nversează şi atinge mă- C2. În mod asemănător, tensiunea 
acest articol poate fi utilizat rimea necesară pentru mentinerea de alimentare negativă se obtine 

. n electrocardiografie, elec- curentului la valoarea anterioară. cu dioda D3 şi capacitorul C3, de 
troencefalografie, pentru moni- Acesta este efectul de curgere la înfăşurarea W4. Dacă amplifica
torizarea undelor cerebrale etc. înapoi (flyback). torul -cu separare se foloseşte ca 
Elementul esential al montajului TenSiunea de flyback, VF, apare izolator cu trei porti, tensiunea de 
este amplificatorul hibrid cu sepa- ' la toate înfăşurările în forma ~putere pentru ieşirea amplifica
rare cu transformator, modei 36 arătată în fig. 2c. Amplitudinea sa torului operational A2 se filtrează 
56, faliricat de Burr-Brown. 
'fn echipamentele medicale şi 

industriale, proiectarea sistemelor i 

electronice trebuie să ia în consi
deratie irei factori generali: costul, 
măljmea şi performantele acesto
ra, In functie de exigente, amplifi
cato<lrele cu separare . pot fi reali
zate din componente discrete, cu 
transformator extern sau se pot 
utiliza circuite integrate speciali
zate, 

TI 1 '~"""","::------::1--fiiH~"""-'~ 
mL--.l_M&oI .... L_ I Oi • 

: ......... l.L..:.......J...-e!J-+'~ 
t--,.....-,-if-1'-'l1 - - - - - - -

" 

c~", 

.-.... -+--.:..j .. rzH-f-oO-,slI 

Amplificatorul cu separare 3656 
(fig, 1) prezintă o sene de carac
teristici ,specifice care îl face com- , 
petitiv în proiectarea echipa
mentelor -medicale -şi biologice: 
dimensiuni minime şi pretul mai 
scăzut, comparativ cu alte ampli
ficatoare cu separare; strat subtire 
de ceramică, integrat, conferindu-i 
mare stabilitate; o mare versa
lilitate; o viteză de comutare de 
750 kHz, perniitdnd eliminarea fil
trelor externe; un concept de 
proiectare diferentiată care folo
se$te două demodulatoare, unul 
pentru feedback şi unul pentru LFIg-=_· 1 ____________________ -----' 
feed-forward, determinând o acu
rateie comparabilă cu cea a celor 
mai performante dispozitive cu 
tr~sformator extern. . 

In fig. 1, transformatorul T 1 este 
excitat de 'generatorul de impulsuri 
p'rin înfăşurarea Wl, conform fig . 
2a· .. Când tensiunea Veste apli
cată îrifăşurării, curentul i în induc
tanta L a înfăşUrării creşte (fig. 2b)' 
cOAform ecuatiei: 

di/dt=-f 

(rezistentele şi capacitătile circui
tului pot fi neglijate) 

Generatorul de impulsuri contine 
un comutator care, alternativ, se 
deschide sau aplică, pe Wl , tensi
unea prezentă pe capacitorul de 
filtrare Cl . Când comutatorul este 
deschis, tensiunea în transforma-
Y ' . 

. .... ·0. 

este proportională . cu curentul 
instantaneu şi rezistenta echiva
lentă, Rp' care şuntează induc
tanta transformatorului: 

Mărimea lui V F poate fi variată 
prin schimbarea rezistentei para
lele a fiecărei înfăşurări a transfor
matorului, rezultând o modulare în 
amplitudine. Aceasta se reali
zează cu ajutorul modulatorului 
flyback care. este controlat de 
intrarea amplificatorului ope
rational Al' Alimentarea pentru Al 
este realizată prin redresarea pul
ţ;urilor de t~nsiune pozitivă care 
apar pe înfăşurarea W2. Pentru 

Î'edresare se foloseşte dioda Dl' 
iar pentru filtrare, condensatorul 

. '< 

cu ajutorul unor condensatoare 
introdusei între pinii 1,6 şi 17, şi 
între pinii 12 şi 17. 

'În amplificatorul cu separare mai 
există două deniodulatoare care 
comparlÎ frontul pozitiv al sem
nalelor de la înfăşurliriie la care 
sun( conectate, cu amplitudinea 
puls'ului negativ. La modulatie 
minimă (în sarcină) ele produc un 
semnal pozitiv de ieşire; când 
modulatia creşte, semnalul de 
ieşire al demodulatorului des
creşte, ajungând negativ la modu
latie maximă. 

Modulatorul 1 se foloseşte în 
sistem de buclă închisă, prin 
co~ectarea ieşirii sale la terminalul 
inversor (feedback) al lui Al' A
ceastă configuratie permite lui Al 
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sa controleze nivelul modulatorului 
. pâna când ieşirea demodulatorului 

1 egaleaza semnalul la intrarea 
neinversoare a lui A1' aşa Încât 
V FB = ,vIN' Demodulatorul 2, iden
tic cu demodulatorul 1, are 
aceeaşi ieşire, astfel V FF = V'dN' 
Pentru a preveni Încarcarea e
modulatorului 2, acesta este izolat 
de A2' care este realizat ca ampli-' 
ficator cu câştig ·unitar. Rezulta: 

VOUT = VFF = VIN' 

Respectarea acuatiei de transfer 
. depinde În primul rând de stabili
tatea celor doua amplificatoare 
operationale şi de Împerecherea 
cât mai buna a componentelor 
demodulatoarelor. Cu amplifica
toare operationale performante şi 
compoente Împerecheate În limita 
a 0,5%, şi un coeficient de tem
peraura de 25 ppm/oC, se obtine o 

. acuratete foarte buna a câştigului. 
Neliniearitatea datorata dife
rentelor de la ieşirile demodula
toarelor este foarte mica pentru ca 
filmul realizat În tetmologie hibrida 
permite adaptarea repetata a re
ţistorilor şi capacitorilor.· . 

Amplificatorul pentru electrocar
diograf din fig. ~3 este realizat prin 
utilizarea unei surse de tensiune 
secundara pentru am'plificatorul 
operational A1 (OPAI28). Rezi l:!
torii R3 şi 84 ajuste<l?a câştigul la 

, 
0-0 

intrarea neinversoare a amplifica
torului operational inte.rn la 10. 
Rezistorii Rs şi R7 protejeaza 
Împotriva picurilor datorate pul
surilor de defibrilatie care pot 
apare În mod nedorit la intrare, 
daca se fOloseşte un defibrilator 
pentru a repune În functiune inima 
pacientului În timp ce este moni
torizal. 

Circuitul 'amplifica pulsurile ' ini
mii Într-un interval.al fr~cventei de 
rilspuns" de O ... 3kHz. \.In fil
tru trece-banda Între amplificator 
şi monitor. permite selectarea, la 
ieşire, a intervalului de frecventă 
doril. 

Pentru o alimentare de ±18 V şi 
un câştig unitar, intervalul tensiu
nilor de ieşire este de ±5 V. Cu 
dQua rezistente adilionale, As 
poate fi programat pentru un 
câştig neinversor de 2, rezultând 

III 

. ~ IW 

p~""" 
) 

bandei de frecventă trebuie cres
cut câştigul, Întrucât undele cere
brale sunt cu un' ordin de mărime 
mai mici decât pulsurile inimii. 
Creşterea câştigului se face· prin. 
şuntarea rezistentelor R2 şi R4 ·cu 
câte o grupare serie RC adec
vata. De ex., pentru monitorizarea 
undelor alfa şi teta (4 .. . 13 Hz) cu 
un câştig de aproximativ 200, tre
buie folosite câte o rezistentă de 
10 kn, În serie cu . câte' un c'on· 
densator de; 10 I!F. . . . 

La ieşirea ampUfrcatorului se 
po'ate cupla un voltmetriJ de .c.a., 
pentru determinarea amplitudinii . 
semnalelor, ,lin frecvllntmeiru pen
tru masurarea frecventelor de os
cilatie sau un osciloscop pentru 
vitualizarea semnalelor biologice. 
De asemenea, semnalele rezul
tante pot fi procesate prin. uti
lizarea unui calculator. 

tSIIcc'. 
li /f. Co ..... 

5~s .. 

J~ 
FIg. 3 

un interval al tensiunii de ieşire de 
±10V. - ' 

Pentru elEictroericefalografie 
sau pentru , monitorjzarea undelor 
qerebrale, unde nu mai este ne
voie de protectia Tmp9triva defibri
latorului, Rs şi R7 pot fi eliminate, 
rezultând un zgomot mai redus la 
ieşire, Dar pentru monitorizarea 

FIg. 4 

Montajul se realizează pe un 
eabl<!j conform fig. 4 şi fig. 5. Pen- . 
tru calibrare, se utilizează un ge
nerator de semnale etalqn. • 

Blbll...,.,. • . 

Burr-Brown, "Appllc~tion. Handbool<", 
19.94.' .... . . . 

ti 
PO R3 ~:D /.F · !t1 

ts 2.('5. ' 
ob:r~ I c::Jt Il? OCOO 

R'0 ~ , 
o o , 

~-~ .~ t: . . 042 ( 

·l·~!~ C2 CI " 
~ ........ ~~ , ~., C\lce . 

Rg.5 ?JII . jI, 
-
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'STABILIZATOR LINIAR 
, ' 

DE TENSIUNE 

A cest stabilizator nu difera 
.cu mult de cele "clasice", 
el având (vezi fig. 1) o 

sursa de referinta, un amplificator 
de eroare şi un circuit de limitare a 
curentului de ieşire . 

Principalele performante sunt: 
- excursia 'de tensiunea de la 

valori. foarte apropiate de o v şi 
pâna la apr~ximativ 24 V; 

- reglajul de tensiune la ieşire 
continuu (brut şi fin, independenti ; 

- protectia de carent reglabi a 
continuu de la I = O pâna la apro
ximativ I = 3 A, ceea ce permite 
stabilizatorului sa functioneze şi În 
regim de generator de curent con
stant; 

- stabil~atea de intrare: 1 mV la 
ieşire pentru o variatie a tensiunii 
la intrare de 5 V (Uies = 20 V); 

- stabilitate de sarcina: 5 mV la 
ieşire pentru o variatie a sarcini i 
de2A; 

- ripl", la ieşire : mai mic de 
1 O mV pentru Uies = 20 V şi o 
sarcina de .2 A; 

- foloseşte un singur radiator 
metalic disipaliv de caldura pentru 
elerT)entul de protectie În curent ' şi 
pentru elementul regulator de ten
siune serie, fara izolatie galvanica 
Între ele (02 şi 05 - fig. 2); acesta 
va fi, totuşi , \ montat separat gal
vanic de restul partilor metalice 
ale stabilizatorului. 

De la ieşirea grupu1ui redresor
filtru de netezire sunt alimentate 
celelalte blocuri functionale dupa 
cum urmeaza (fig. 1); 

- sursa comanda de curent con-
stant, S.C.C.C.; . , 

- sursa de tensiune de referinta, 
UREF1 ; 

- stabijizatorul parametric, S.P .. 
Din stabilizatorul parametri S.P. 

sunt alimentate, la rândul lor, 
sursa de tensiune de referinta 
UREE2 şi amplificatorul de eroare 
(AMPLlF. EROARE). Amplifica
torul de eroare este comandat de 
catre tensiunea de referinta UR~F2 
şi tensiunea de reactie negativa 
de la. ieşire şi comanda elementu
lui de reglaj-serie (REG.SERIE). 

Detaliind schema:bloc, se poate 
observa ca dupa elementele de 
conectica la retea, protectie şi 
cuplare-decuplare, urmeaza trans
formatorul separator, succedat de o 
siguranta fuzibila F2, grupul 
redresor format din diodele DR1 .. . 
DR4 şi filtrul de netezire cu conden
sator CS. In paralel cu fiecare dmtre 
diodele din puntea redresoare este 
montat cât e un condensator. 
Condensatoarele C1 ... C4 vor 
tinde sa scurtcircuiteze perturbatiile 
de frecventa ridicata (peste 20 kHz) 
sau impulsuri parazite de duratll 
mica (sub 50 IlS), ce pot sa apara 
În reteaua de alimentare de curent 

- 22011 -il ][ ~ lX~ I.e.c.c: . H RIG.JU lI: 

"'--

U .... , '-
, 
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FIg. 1 

Ing. MIh~ CODARNAI 

a~emativ 220 V/SO Hz. Astfel, per
turbatiile sunt reduse pâna la un 
nivel suficient de mic, influenta lor 

.va fi neglijabila asupra stabilizatoru
lui. Tensiunea continua la bornele 
condensatorului CS se va apropia 
de valoarea ampl~udinii semnalului 
din secundarul transformato_rului de 
ieşire de aproximativ 41 V. In para
lel cu CS este figurat condensatorul 
C6 care are rolul de a filtra supli
mentar Componentele de frecventa 
ridicata ale semnalului redresat ce 
ar mai putea fi prezente la ieşirea 
din punctea de diode D1 ... D4. 
Este evident faptul ca În locul 
diodelor 6S11 se vor putea monta 
punti redresoare monolitice efe 
curent de minimum 6Aşi tensiuni 
de lucru de minimum 100 V (de 
exemplu 10 PM1 - 10 PM4, 20 
PM1 -.20 PM4 etc.). 

Sursa de tensiune de referinta 
UREF1 este compusa din dioda 
electroluminiscenta DL 1 alimentata 
prin rezistenta R4. La bornele 
diodei se va ob~ne o cadere de ten
siune relativ constanta de circa 1,9 
V (daca LED-ul este de culoare 
roşie). Aceasta tensiune este destul 
de stabila (fluctuatii sub 1 %) la 
variatiile de ±10% ale curentului 
prin LED, varia~i care se pot datora 
faptului ca tensiunea din secun
darul transformatorului reflecta atât 
modificarile tensiunii retelei, cât şi 
modificarile datorate sarcinii de la 
ieşirea sursei. Efectul de mentinere, 
relativ constanta, a tensiunii la bor
nele diodei electroluminiscente se 
explica prin aceea ca, dupa ce dis
pozitivul semiconductor intra În 
conductie , valoarea rezistentei 
dinamice proprie devine mult mai 
mica decât valoarea rezistentei prin 
care se face alimentarea sa (RS) şi, 
În consecinta, atenuarea variatiilor 
va fi foarte pronuntata. La functio
narea În acest conditii, acest dis
pozitiv optoelectronic ~ate prezen
ta o rezistenta dinamică de ordinul 
a 20-30 n. Dupa cum se observa, 
LED-ul este figurat În afara margi' 
nilor placii (desenate cu linie punc
tata), el av/ind şi rolul de indicator 
optic al prezentei tensiunii de ali
mentare În montaj. 

(Continuare in pag. 8) 
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(ConYnuare din pag. 6) 

Tensiunea de referintă UREFt 
este culeasă prin intermediul unUi 
divizor rezistlv (rezistenta R3 şi 
potentiometrului ~OT 1) şi aplicată 
blocului de sursă comandatlj de 
curent constant S.C.C.C., respec
tiv intrării neinversoare a circuitului 
integrat U1, tip ~A741. Acest cir
cuit împreună cu rezistentele R1 , 
R2 , R3 , OZ1, OZ2 şi dubletul 
oarlington 01-02 formează sursa 
comandată de curen; constant 
propriu-zisă. Fată de tensiunea de 
+41 V, pe cursorul potentiometru
lui se Va obtine o diferentă de 
potential variabilă de mşximum 
1,2 V, Acest' pQtential variabil se 
va regăsi la bornele rezistentei R1 
care se va calcula impunând va
loarea maximă a curentului după, 
relatia: . . 

R1 = UiMAX liMAX' 

Se deduce valoarea rezistentei 
ce limitează curentul la ieşire : 

R1 = 1,2 V /3 A = 3 n. 
Puterea disipată maximă pe 

această rezistentă va fi : 

P d.MAX ,;, UiMAX . IMAX = 3,69 W. 

S:a ales pentru R1 o rezistentă 
capa.bilă să disipe o putere de 
4 W. In serie cu pi[1ul de alimentare 
cu tensiune negativă a circuitului 
BA741 este montată o diodă Zener 
~L5V6Z care face ca excursia 
ieşirii amplificatorului operational să 
se poată situa între +5,6 V ş i 
aproximativ +39 V. Valoarea maxi
mă a tensiunii de ieşire este insufi
cientă pentru a bloca dubletul oar
IinQton PNP 01-02 şi de aceea 
ieşirea amplificatorului operational . 
este înseriată cu o diodă Zener 
PL15Z. 

Alimentarea cerorlalte blocuri 
'functionale este făcută prin inter
mediul unui stabilizator parametric 
de putere ceva mai mare decât 
cele .uzuale. , EI este compus din 
rezistentele R6 şi R7, dioda Zener 
oZ3 {PL30Zj şi tranzistorul B0139 
asigurând o tensiune de ieşire de 
aproximativ 31 V, la un curent 
maxim de 100 mA. Din cauza 
curentului de valoare relativ mare, 
rezistenta R6 este dimensionată 
să poată disipa 2 W. 

Sursa de tensiune de referintă 
UREF2 şi amplificatorul de eroare 
sunt realizate cu trei din cel!! patru 
operationale disponibile În capsula 
circuitului integrat U2, tip ~M324 
(U2A, U2B şi U2C). 

Astfel, UREF2 este realizat 
În)r-o structură de sursă de tensi-

une de mare stabilitate datorită 
utilizării unui aplicator operational 
(U2A) şi a unor elemente de 
referintă care, Împreună au un 
coeficient de variatie cu tempe
ratura foarte mică (de aproximativ 
100 IlVOC) . Stabilitatea foarte 
bună este, asigurată şi de faptul că 
amplificatorul operational .Izolea
ză' , practic, diodele OZ4 şi 01 de 
influenta variatiilor tensiunilor de 
alimentare. Coeficientul foarte mic 
de va~iatie cu temperatura al. an
samblului OZ4 Înseriat ou 01 se 
datorează faptului că prima are un 
coeficient termic pozitiv, a. = 3,2 . 
104 / °c unde: 

în care Ve şi T reprezintă , tensi 
unea la oornele diodei zener, 
respectiv temperatura dispozitivu-

Pentru . prescrierea indepen
dentă, .BRUT' şi .fin', a tensiunii 
de ieşire din stabilizator s-a recurs 
la separarea pe două căi a tensiu
nii de referi ntă . Calea de pre
scriere . fin ' este constituită din 

I divizorul rezistiv R11 , POT U2, 
urmat de un repetor de tensiune 
U2B, iar cea .BRUT" numai din 
POT U1 urmat, la fel, de un 
rel1eto r de ' tensiune U2C. 
Tensiunile rezu~ate la i,eşirile' celor 
două repetoare sunt sumate prin 
câte o rezistentă, R12 .ş i R13, la 
intrarea neinVersoare a amplifica
torului operational U2o. Poten
tiometrul POT U2 preia până la 
1/10 din Ue, iar potentiom!!trul 
până la 1/1 din Ue. Pentru ca pon
derile celor două căi să se 
păstreze în raportul fin / BRUT = 
1/10 rezistentele R12 şi R13 s-au 
ales de valori egale, 10 kn. La 
intrarea neinversoare a amplifica
torului operational U20 (care 
reprezintă de fapt amplificatorul de 
eroare). tensiunea niaximă 
depăşeşte cu putin jumătate din 
valoarea tensiunii Ue . In con
secintă, amplificarea A în bucla de 
reactie negativă înch isă, trebuie 
să fie: 

A > 2 . UiesMAX / Ue; 

deci A > 5 (unde A = 1 + R15 / 
R14). S-au ales valorile R15 = 27 
kn şi R14 = 5,1 kn.' 

Elemlmtul regulator-serie este 
alcătuit din dubletur oarlington 
NPN 04 şi 05 comandat de 
i eşirea amplificatorului U20. 
Rezistentele R16 şi R17, ca şi R2 

lui, în conditiile· în care este şj R3 de la celălalt dublet 
păstrat constant curentul prin oarlington, au rolul de a creşte 
Jonctiune); iar cea de a doua, ca . viteza de răspuns a tranzistoarelor 
orice jonctiune cu siliciu polarizat şuntate bază -em itor de către 
în conductie directă are un drift acestea. 
termic negativ de -2 mV/oC. Dioda 02 are rolul de a asigura 

, Făcând calculele rezultă un deri- o protect ie suplimentară la 
vă termică al ansamblului de circa reQ.imuri tranzitorii, sarcini vari-
10 IN/oC. Această valoare foarte ablle inductive. 
mică este mascată de variatia 
cu temperatura a tensiunii de ie
şire a amplificatoruluioperational 
(U2A) care poate atinge câteva 
zeci de Il V toC şi de aceea a fost 
declarată coeficientul de variatie 
cu temperatura nu mai bună decât 
100 IlV/oC. 

Tensiunea de ieşire Ue este 
dată de relatia: 

Ue = (Uz + Ud)' (1 + R9/R10) 
iar Ue = UiesMAX/2 = 12 V 

unde Uz şi Ud sunt căderile de 
tensiune la bornele diodei Zener 
OZ4 (6,2 V) , respectiv 01 (O,6 V). 
RezuÎlă: Ue - 11,8 V. 

RecomandAri . 
constructive 

Pentru tranzistoarele 02 şi 05 
este qbligatorie folosirea unui radi
ator suficient de mare În vederea 
disipării eficiente a unei puteri de 
peste 130 W. Această disipare 
mare poate apare doar În cazul În 
care se face scurtcircuit pe ieşirea 
sursei, iar limitarea de curent este 
pe pozitia de maximum. 

Este obligatorie Împământarea 
sursei, atât din punct de vedere al ; 
normelor de electrosecuritate cât 
şi din punctul de vedere al scăderii 
drastice a zgomotului la ieşirea 

TEHN/UM nr. 7-9/.1997 



stabilizatorului. 8e recomandă ca 
fmpământarea de la priză să fie 
conectată direct la boma de ieşire 
(O) şi nu undeva pe traseul de 
masă de placă. Deasemenea pen
tru a nu compromite per10rmantele 
sursei, traseele de masă ale părţii 
de redresare-filtrare notate cu M1 
şi M2 trebuie . să fie cât mai 
groase, să se fnchidă separat de 
cele de curent mic (m1, m2, m3, 
m4, m5 şi m6) pe cele două căi de 
ieşire M, respectiv m, cosele 
C$20 şi C821 . Legătura comună 
a celor două căi de masă se va 
face fntr-un singur punct la borna 
(O) . Aceeaşi recomandare şi pen
tru ieşirile de pe cosele C88 , 
C822 şi C823. • 
. BlbllografI. 

i. Ristea ş i C. A. Popescu, ~ Stabi · 
lizatoare de tensiune" - Editura Tehnică, 
1983 

I.P.R.S. - Baneasa. Catalog _Tranzis
toare cu siliciu· • 1989 

Colectia revistei .. T ehnium-

Luchian Gheorphe, 8rMcJIşoru1 de 
Jos, C/JI&Ş-$everln: va rog sa dati 
o formula de calcul pentru un pio
can de lipit pe 'un miez de la trans
formatorul de fnalta de la televizorul 
.Rubin - 102". Aştept raspunsul fn 
revista. 

Ing. Zaharia IANCU: Pentru 
mentinerea unei anse de conductori 
de cupru cu diametrul de 2 - 2,5 
mm, la aproximativ 300·C, temper
atură necesară lichefierll aliajulul 
pentru lipituri moi, puterea electrică 
nominală a transformatorului . 
coborâtor de tensiune este In medie 
de 35-50 W. După cum se ştie, 
neglijând pierderile prin curenti tur
bionari şi efectul de histerezis, pu-

., terea electrică aparentă a transfor
matoarelor monofazice es1e direct 
proportională cu pătratul sectiunii 
miezului magnetic. Deoarece' 
sectiunea activă a miezului de ferită 
Indicat In scrisoarea dv. este doar 
de 2,25 cm 2 , pute~ea electrică a 
unui transformator realizat chiar fn 2 
miezuri identice juxtapuse, nu va 
depăşi 25 VA, evident insuficient 

'pentru scopul urmărit de dv. 
În general , nu se recomandă 

miezuri de ferită la frecventa de 
lucru a ret~lei (50 Hz) , acestea 
având un randament scăzut. • 
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OSCILATOR CU CONTROL 
AUTOMAT 

AL AMPLITUDINII 
CU TRANZISTOR MOSFET , , 

U n oscilator a cărui amplitu
dine rămâne riguros con
stantă fntr-un domeniu re- ' 

lativ larg de' variatie a frecventei 
este prezentat fn cele ce urmează . 
. Graficul redă dependenta tensi-

-unii de grilă, U-G2, de valoarea 
tensiunii de referintă U-REF ajus
tată din potentiometn.il de 1 k, 

Zo.na punctată se r~feră la do-

Ing. 1. L CAZAN, Y03 OOV 
meniul de tensiune neacoperit de 
reglajul potentiometrului unde 
componenta de vârf redresată 
intră In limitare datorită faptului că 
U-G2 nu poate depăşi 5,6 - val
oqre lim itată de dioda Zener. 

In fncheiere, este de mentionat 
că schema poate fi adaptată ca 
etaj de frecventă i ntermediară cu 
RAA fntârziat prin mărirea rezis
tentei,A. • 
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LUMINI DINAMICE CU HC·85 

M ontajul este simplu ş i 
poate fi realizat de orice 

. electronist amator care 
se află În posesia unui microcalcu
lator HC-8S. Montajul contine cir
cuitul integrat PIO; care a fost 
proiectat special pentru a fi conec-

10 FIg. 1 
OII '011 01 
C;i 
03 
O~ 
0"5 
C! 
07 

~EL pe'PA 
SET CTRL.l°W C . 

f0i= fi::: , 
, + !iV 28 

GNO • 
c~ '", 

'4 INT EN IN 
IN"T rN OUT 12 

. 
tat cu microprocesorul Z80. 

Examinând terminalele circuitu
lui (fig. J ) se pot evidentia: magis
trala bidirectională DO ... 07, pen
tru schimbul de date' cu micropro
cesorul , semnalul de ceas, sem
nale de comandă M1 ', IORO, RO, 
WR, care se pot prelua direct de 
la terminalele corespunzătoare 
ale conectorului de extensie . De 
asemenea se pot evidentia termi
nalele PM ... PA7 şi PBO ... PB7, 
coresp.unzătoare celor două por
furi dE!' intrare/ieşire, PA şi PB. 
Fiecare port este prevăzut cu 
două linii de dialog: ROY şi STB 
montate cu AROY, ASTB, BROY, 
BSTB, care se folosesc i n cazul 
cuplării . la unele periferice mai 
evoluate ce necesită o sin
.crpnizare prin semnale de dialog. 

In montajul din fig . 2 se vor 
cupla la calculator, prin interme
diul interfetei PIO, opt diode elec
troluminiscente (Ia portul de ieşire 
PA). 

intru cât circuitele de ieşi re ale 
I 

portu l ui PA nu pot comanda 
curenti miii mari decât o sarcină 
TTL, Între terminalele portului PA 
şi diodele luminescente s-au 
plasat c ircuite intevsoare , cu 
colectorul În gol 7404, care pot 
comanda 10 sarcini TTL. 

; 
, 

PA. 
FFl1 
PP\2 , P"3 
PFl4 
PAS 
PA& 
pA7 . 
RROY 
JmTe 
POlii 

" PBi 
PB2 
PB3 
PB4 
PB5 

"" ., PB6 
~ PIS7 
1 IR~Y e f!I -

Din schema interfetei (fig . 2) 
rezultă utilizarea a două circuite 
7404 şi a unor cabluri plasate pen
tru efectuarea conseciunilor Între 
circuitul imprimat, care contine 
interfata PIO, integratele 7404·cu 
rezistentele de limitare ş i blocul 
diodelor luminiscente. 
După cum se ştie , interfata PIO 

posedă două registre de date şi două 
de comenzi asociate cu PA şi PB. 

Pentru a Înscrie datele ş i co
menzile sau pentru a prelua date 
de registre, se impune selectia lor 
cu ajutorul unor adrese amplasate 
În spatiul de adresare al porturilor 
de i ntrare/ieşire pentru micropro-

Mihai PĂUNETE, Constanta 

cesorul Z80. 
Calculatorul HC 85 nu foloseşte 

liniile de ,adrese A 7, A6 şi AS, pen
tru selectia echipamentelor peri
ferice standard. Astfel lini ile de 
adrese A7, A6, A5 vor fi utilizate 
după cum urmează : 

• A7, pe nivel coborât, va selec
. ta PIO, jucând rolul semnalului 
CE. . , 

- A6 va specifica selectia unui 
registru de comenzi (pe nivel ridi
cat) sau a unui reg istru de date 
(pe nivel coborât). 

- AS va asigura selectia portului 
PB (pe nivel ridicat) sau a portului 
PB (pe nivel coborât). 

Liniile de adresă A4 ... AO vor fi 
mentinute la· nivel ridicat pentru a 
interfera cu alte adrese de porturi 
de intrarelieşire ; folosite de HC-8S 
(vezi tabelul). 

Pentru ca PIO să opereze În 
maniera dorită , trebuie progra
mată, prin Înscrierea unor cuvinte 
de comandă Î n reg istrele de 
comandă ale porturilor PA şi PB. 

Cuvântul de comandă are struc
tura de mai jos: 

07 06 05 04 03 02 01 DO 
M1 MO . • 1 
• biti indiferenti 

Câmpul mod are următoarele 
semnificatii: 

'M1 MO 
O O - mod O - i eşire pe 

octet, cu dialog 
O 1 - mod 1 - intrare pe 

octet, cu dialog 
1 O - mod 2 - intrareI ieşire 

pe ~tet cu dialog 
- mo 3 - comandă 

... 

Selectie Adresă bi nară Adresă Nume 

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 AO zecimală simbolic 

PA - date O O O 1 1 1 1 . 1 31 DA 
PA - comenzi O t- O 1 1 1 1 1 95 CA 
PB - date O 1 1 1 1 1 1 1 63 OB 
PB - comenzi O 1 1 1 1 1 1 1 127 • CB 
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Iată şi o altă 

idee pe care o 
puteti experi- ' 
menta cu suc
ces. LED-urile 
pot fi inlocuita 
cu becuri prin 
adăugarea u
nor componen
te aşa cum se 
arată in sche
ma din insertul 
alăturat. Becu
rile sunt de mi
că putere de 
2,2 V, 10, 18 A ". 

FIg. 2 

1. conectorul d. ..xt.n."_ .1 
c-.lc:ul.tOl"ului 

Deoarece se va-folosi modul de 
, comandă , se va selecta modul '3, 

cu un cuvânt de comandă: 
11111111 = 255 . În zecimal. 

Pentru a programa PA ca port 
dei.eşire, se va trimite la adresa 
CA cuvântul de comandă 255, 
folosind instructiunile: 
OUT CA,255 

Îri continuare trebuie să se tri· 
mită , tot la adresa CA, un cuvânt 
care va specifica, la nivel de bit, 
faptul că este vorba de un bit de 

. ieşire (O) sau un bit de illtrare (1), 
In cazul de faţă toţi biţii 'portului PA 
sunt programaţi ca ieşiri. AI doilea 
cuvânt de comandă va fi: 
O O O O O O O O = O . În zecimal. EI 

LED1nlocu~ 
prin bec şi componente 

2.2111'O.1llA 

8D1U 

lI< 
7404 

) 
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U2F 
7404 

UD 
7404 

va fi forţat ÎQ portul CA cu 
instrucţiune: OUT CA,O 

La adresa DA se pot trimite, În 
continuare, configuraţii de biţi care 
urmează a se afişa la diodele 
luminescente. 

În cele ce urmează se Vor da 
câteva exemple de programare a 
interfeţei PIO, 

Program pentru afişarea la por· 
tul PA , a, numerelor binare 
cuprinse Între O şi 255: 

10 LET DA=31: LETCA=95 
20 OUT CA,255: OUT CA,O 
30 OUT DA, O 
40 FOR N = O Ta 255 
50 OUT . DA, N 

1 

60 NEXT N 
70GOTO 40 

PrQgram pentru crearea impre
siei de mişcare circulară: 

1 O DATA 1 ,2A,8, 16,32,64, 128 . 
20 LET DA = 31 LET CA = 95 
30 OUT CA,255:0UT cA, O 
40 OUT DA, O 
45 RESTORE 10 
50 FOR N = 1 Ta 8 
60 READ B 
70 OUT DA, B 
80 NEXT N 

. 90 GaTa 40 
Astfel se pot obţine forme geo

metrice cu efecte optice deosebit 
de interesante:. -

• .--- 2 DISPUNEREA BECURILOR , 
.•...•..•. ...••.. __ .... _ ...•.•.....•...•.......•..•• u_ •.•.....•. ~ .• ~._ ........ _ •. 0°0 

70 0 3 1 1 S 1) 13 17 2l H .29 i 
0(8)0 ®,® ® ® ® 

i~. 

Cele două desene 
redau posibila dispunere a 
becurilor: ~ pentru varianta 
cu un bec la o sin~ura 
Ieşire a Interfetei (sus); 
pentru varianta cu 4 be
curi la o singură ieşire a 
intertetel (dreapta). 

i 3026U181410 6 zi 
;®®®®®®®®j 
1 3 7 11' 1§ 19 :zs 27 31 ; 

i®®0®®®®®! 

®®®0000®1 
. :" 
I ••••••••• ~ . . ................. ~ ••• _ . ..... . ...... ... u ................... _ • .-_ ••• 
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PLAY, STOP, 
PAUSE,REC, 
FF şi REW se 
efectueaza cu 
ajutorul tas
telor cu co
manda şi con-
trollogic, Frec- " 
venţa semna-
lului inregistrat 
sau redat poa-
te fi cuprinsa 
intre 30 şi 

18000 hertzL 

Există un ca- 1 ,l 

mutator pentru 1/' 

DOLBY B şi C 
şi un altul pen
tru metal şi' 
Cr02' 

• Căuta~ O 
schemă? 
Scrie~-nel 

• Aveti o 
schemă 1n 
plus? ' 
Scrie~-nel 

• Vreti să 
schimbati 
scheme? 

, 

, 

..... MP PC. 

,: 

I 
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LE" 
" 

.~ 

. 
, 
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. . . 

;t, 

, 
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ELEMENTE PENTRU 
ANTENĂ DE TELEVIZOR 

...... n cazul antenelor pentru UIF, în 
constructie de amator, nu e 
cazul să se folosească bare 

masive sau elementi greoi, fixati 
cu şuruburi sau buloane, pe drugi 
metalici ca suport. Cu un minim de 
utilaj , de material, de efort, se pot 
confectiona antene pentru UIF şi 
chiar pentru banda III, cu rezultate 
optime. Ţi nând seama de faptul că 
doar suprafata elementelor - prin 

• efect pelicular - este activă, 
grosimea materialului din care se 
confect ionează elementele sub 
formă dll tubulete din tablă rulată 
şi de asemenea felul materialului 
metalic, nu au un rol foarte impor
tant. În ceea ce priveşte dimensi
unea elementelor, distanta dintre 
ele, dimensiunea suportului gene
ral , acestea pot fi găsite în tot felul 
de tabele şi descrieri de antene, 
amatorul alegâridu-Ie în functie de 
conditiile de receptie. 
. Functie de dimensiunile elemen
telor, acestea vor fi decupate din 
tablă, sub forma unor fâşii de câti
va 'centimetri Iătime , lungimea fiind 
dictată de frecventa de lucru; dar 
nu chiar la zecime de milimetru, 
cum se cam exagerează câte
odată .. : Diametrul elementelor 
poate fi de la 4 ... 10 mm; optim 
pentru UIF, în jurul valorii de 6 mm. 

Tabla poate fi galvanizată, de 
0,3 ... 0,5 pentru acoperiş - fâşii 
care de obicei se aruncă , sau 
tablă de aluminiu sau fier cositorit 
de la cutii de conserve - grosime 

Iii 

• 

' - ' 
George D. 'OPRESCU 

având orientarea. după diametrul ducere în oriiiciilE! plasate simetric . 
unei tije sau cui, după care se Un asemenea suport e destul de 
face îndoirea, rularea. Pentru ca . rigid chiar la lungime de 1 metru. 
tubuletul să fie cât mai aspectuos Pentru vibrator, bucla se va face 
şi rigid, bine încheiat, se va face din sârmă groasă de aluminiu sau 
mai întâi o probă cu o bucătică , fier, de 4 ... 6 mm, cu capetele 
mai scurtă de tablă, prin tăiere la o îndoite, ciocănite pentru I ătire şi 
Iătime de circa 3,2 ori diametrul cu orificii sau filet de M3 pentru 
tije f (materialul nu poate fi pliat fixarea cablului coaxial. 
"ca la carte"); se' pliază cu un În rezumat: tablă , u şor de 
cleşte , apoi cu ajutorul unui obtinut. Scule, foarfecă ob işnuită 
ciocănel mic pentru traforaj, se dă pentru tablă subtire sau una mai 
forma cilindrică dorj tă . După mare, pentru tabla groasă. Un cio
scoaterea de pe tijă , tubuletul can mic, pentru traforaj , care a 
obtinut se ciocăneşte uşor pentru lăsat să cadă prin proprie greutate 
încheierea liniei generatoare. pe tabla Gare se rulează. O maşi
Pentru ca tubuletele astfel nă de găurit cu spiralele necesare. 
obtinute să nu devină "fluture" la Un priboi (punctator) pentru mar
bătaia vântului, sau captoarede cat locul găurilor . O doză de 
apă de ploaie, vor fi închise la bd l ' ' ''t 
ambele capete, fie prin astupare ră are, pentru un ucru ingriji 

executat. O antenă care bine ori
cu chit de orice fel, fie . pri~ teşi re, entată, aduce o imagine TV de 
operatie efectuat~, bineinteles, calitate. Bineinteles uşurinta de 
după asamblarea intregII ante~e. realizare crează dorinta de' 
Tubulete mal lungi se pot obtine , exagerare a numărulu i de 'ele-
prin adăugarea unor bucătl mal (d t d 
scurte, prin bucăti de racord din mente oar sun aşa uşor e 
acelaşi material, prin presare. Ca făcut!...) dar un număr de peste 10 
suport, tot din tablă zincată de 0,3 e!ef!1e~te nu aduce prea mult 
... 1 mm grosime, se taie o fâşie caştlg, In schimb complică POZI.tl
de 45 mm Iătime care prin dăltui re onarea antenei care. deVine mult 
(nu prea profundă, pentru a nu se prea senSib ilă la rOi ce adiere a 
tăia). se imparte in trei zone a vântulUI . La asamblarea antenei 
câte 15 mm. Pe părjile laterale se se va acorda atentie deosebită să 
vor da găuri conforme cu nu se folosească metale care,. prin 
amplasarea ş'i cu diametrul ele- contact,. ~ot duce la corozlu~e 
mentelor. După aceea, fâşiile se electrolltlca, de .exemJ?lu cupru In 
vor indoi , se vor rigidiza rin contact cu aluminiU! ZinC sau fier, 
ciocăni re pe un bloc de lier . se contactul alumlnlulUi cu flerul fIInd 

• • 

• 
(O Desenele autorului 
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MODEM-uri ÎN 
· TELECOMU~ICAT.I~ ' 

M odemurile. alături de pro
cesoarele de limbaj. radio 
mobil digital. procesoarele 

de imagine . şi multimedia . 
reprezintă o aplicatie a prelucrării 
semnalelor În timp real. Pentru 
procesarea semnalelor. sistemul 
hardware aferent constă din trei 
blocuri : procesoarele digitale de 
semnal . in terfetele analogice 
intrare/ieşire . ş i algoritmii de prelu
crare a semnalelor. 

MODEM-urile (MOdulator IDE
Modulator) se utilizează În trans
misia ş i receptia datelor digitale 
prin canale analogice. În special 
prin retele telefonice. Canalele 
telefonice sunt proiectate pentru a 
transporta semnale vocal.e cu p 
bendă de cea. 300 la aproximativ 
3300 Hz. Aceste linii sunt improprii 
transmisiilor digitale datorită dis
torsiunilor. zgomotului . interfe, 
rentelor. ecourilor de imagine şi a 
altor imperfectiuni. Transmitătorul 
MODEM-ului prelucrează datele 
digitale pentru a le face transmisi
bile pe o linie analogică de bandă 
vocală . iar re ceptorul recoQş 
truieşte datele digitale initiale. In 
acest scop se folosesc tehnici per
formante . precum modulatia . 
demodulatia. detectia de eroare şi 
corectia. egalizarea şi · eliminarea 
ecoului. • 

DiagramA-bloc. ' 

În fig. 1 este prezentată o dia
gramă bloc a utilizării MODEM-urilor 
pe canalele telefonice. Modemurile 
semi-duplex permit Q circulatie Î[1 
ambele sensuri ale semnalelor. dar 
nu si multană. spre deosebire de 
MODEM-urile duplex-integral. 
Operatiunea de duplex- integral ' 
neces ită separarea semnalului 
receptor, de reflexul (ecoul) sem
nalului transmis. In functie de viteza 
de transmitere a datelor, se folosesc 
următoarele metode de modulatie: 

a) V < 100 bits/s; comutarea 
amplitudinii . 

b) V < 1200 bits/s : comutarea 
frecventei 

c) V < 48IJO bits/s : comutarea 
fazei 

d) V < 9600 bits/s: amplitudine 
În cuadratură . 
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e) V < 14.400 bits/s: modulare În 
cod-retea 

Comitetul ·Consultativ Interna
tional pentru Telegraf şi Telefon 
(CCITT) a stabilit următoarele 
st'ind.arde şi recomandări pentru 
faxuri şi MODEM-uri: 

Standard Viteza 
,GCITI (bits/s) 

V.17 (fax) 14.400 
V.12 300 
V.22 1.200 
V.22 bis 2.400 
V.23 12.000 
V.24 -
V.27 (faxl 4.800 
V.29 (fax 9.600 
V.32 9.600 
V.32 bis 14.400 
V.34 28.800 

MODEM·ul V. 32 
Recomandarea V. 32 descrie un 

MODEM sincron duplex-integral, 
care comunică la o viteză de 
9.600 bits/s, utilizând modulatia de 
amplitudine În cuadratură (V. 32J. 
sau În cod-retea (V . 32 bis). In 
cazul modulării În cod-retea. sim
bolurile de 4 biti (bauds) modu
lează o frecventă purtătoare de 
1800 Hz cu o viteză de modulare 

ing, Nicolae SFETCU 
de 2400 bauds/s, rezultând o car-

. acteristică de 9600 biti/s. Aceste, 
simboluri sunt transmise folosind 
32 stări codate În retea ( plasă). 
rezultând un bit suplimentar per 
sil)'lbol (bauds) pentru corectia de 
eroare. . 

Caracteristicile MODEM,uriior V. 

Tip Metoda de 
modulare , . 

semiduplex ~l duplex Integral 
duplex integral 

gl 
.-

duplex integral 
semiduplex 
conexiune serie -
semiduplex 

âl semiduplex 
duplex integral 
duplex integral 
duplex integral ~l 

32 şi V. 32 bis sunt următoare le ; 
Viteza de bit: 9.600 bits/s (V . 

32) şi 14.400 biti/s (V. 32 bis) 
Frecventa de transport: 1800 Hz 
Viteza de simbol : 1400 bauds/s 
32 stări codate În retea 
Eliminarea ecoului 
Utilizarea extensivă a tehnicilor 

de procesare a semnalelor digitale 

(Continuare in pag. 16) 
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MODEM . de semnal digital ADSP-2101 -uri (cf . Analog Devices) permite 

realizarea tuturor celor trei operatii 
(Continuar. din pag. 15) Într-un singur ciclu de 80 ns. 

Sistemul procesorului este 
Diagrama-bloc simpl ificată a prezentat În fig. 5. Ieşirea modula

unui MODEM V.32 este prezen- torului cu codare În retea 
tată În fig . 2. Transmitătorul V.32 comandă un DAC de 12-16 biti 
este descris În fig. 3. Fluxul serial care este reglat la 9,6 kS/s. 
de intrare este fragmentat, rezul- Ieşirea DAC este trecută prin un 
tând o secven tă pseudo-alea- filtru trece-jos analogic la 3,5 KHZ, 
toare. Fluxul este Împărţit În grupe şi conectată la o linie telefonică cu 
de 4 biti. Primii doi biti din fiecare ' 2 fire, pentru.transmisie. 
grupă sunt, mai Întâi, cod ati dife- Diagrama-bloc a receptorului 
rential, apoi codati Încă o dată În MODEM-ului V.32 este arată În 
mod comiolutiv. Rezultă un simbol fig. 6. Familia ADSP-21 XX de 
codat În retea de 5 biti , bitul supli- procesoare de semnal digital, la
mentar fiind codat redondant. Sim- bricată de Analog Devices, per
bolul obtinut este transpus În retea mite o viteză mare de executie a 
folosind codarea În retea. ' instructiunilor, diagrama bloc a 

Reteaua spatiului semnalulu i acesteia fiind descrisă În fig. 7. 
este definită de di)uă coordonate, Pentru compensarea distorsiu
una reală ş i Cp.?: 'lItă imaginară , nilor de amplitudine şi fază ale lirii
conform fig . 4; t=iltrele digitale de ilor telefonice este necesară egali
formare a pulsului sunt proiectate zarea adaptivă la refacerea date
pentru a elimina interferentele din- lor transmise. 
tre simboluri. Modulatia am,plitu- Separarea Jntre semnalul )rans
din ii În cuadratură este implemen- mis şi cel receptionat se real
tată prin accesul la o valoare sinu- ' izează folosind eliminarea ecoului. 
soidală sau cosinusoidal ă, la un Cea mai obişnuită tehnică pentru 
simbol de intrare şi o multiplicare. decodarea datelor receptionate 
Arhitectura paralelă a procesorului este decodorul Viterbi, care 

. ~I 

cfT« WIVI~~~ 
@::OCA<V/ t!II~ 

~-

Ag. 2 

Ag.3 

fol.oseşte 20 de intervale de sim
boluri , În cazul modemului V.32. 
La fiecare interval se calculează 
lungimea traseului Înapoi, În timp, 
până la un simbol-marker. După 
20 intervale, simbolul cu cea mai 
scurtă cale Înapoi este ales drept 
simbol decodat curent. 

. Portul de semnal pentru MO
DEM-urile V.32 poate fi de tipul 
AD28 mspo1. EI contine un DAC 
şi un ADC L - â de 16 biti , fi ind 
capabil de viteze de eşantionare 
de 7,2; 8,0; 9,6 ks/as. 

MODEM·ul V. 34 
Caracteristicile acestui MODEM 

sunt următoarele : 

Viteza maximă de transmisie a 
datelor: 28.800 biti/s 

Canal auxiliar: 200 biti/s 
cU~dr~~~:::e d ~ amplitudine În 

Retea de 960 pu ncte 
Filtre pentru compensarea dis

torsiunilor de amplitudine. 

In cazu l MODEM-ului V.34 , 
frecventa purtătoare este .stabilită 
de faza initială acestuia. In acest 
timp, este transmis un semnal 
compl:ex de probă Către modemul 
de la celălalt capăt al firului, rezul
tatul obtinut fiind returnar la mo
deul. nostru. Apoi, este selectată 
combinatia · opt i mă de v iteză a 
simbolurilor ş i frecventă purtă
toare, În func~e de linia telefonică 
şi .cuplajul cu MODEM-u rile . 
Circuitul integral TLC320AD55 
include atât convertoarele, cât şi 
interfata cu procesoarele de sem
nal digital. • 

Bibliografie 
Texas Instruments - Reference Manual, 

1995 
Analog Devlces - DSP/MSP Products 

reference Manual , 1995 
Analog Devices - System Applicatlons 

Gulde, 1993 . 
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CARTI 'NOI 
8 1001 LOCAŢII FANTASTICE DIN 

WEB, Un ghid pentru cele mai· bune 
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REDUCĂ TOR DE ZGOMOT 

Sistemele reducătoare de 
zgomot sunt montaje aflate 
mereu În atentia constructo

rilor de aparate electronice desti
nate a functiona În cadrul unui lant 
electroac,ustic cu performante H I-FI. 
Orice firmă de prestigiu caută În 
permanentă noi solutii tehnice care 
să determine, În final, Îmbunătă~rea 
calitativă a performantelor generale 
proprii aparatului electroacustic 
realizat (pick-up, magnetofon, case
tofon, statie de amplificare etc.) . 
Modul de Îmbunătătire a raportului 
semnal-zgomot implică actiunea 
proiectantului de aparata) electroa
custic În trei domenii p'rlncipale şi 
anume: domeniul părtli mecanice, 
domeniul părtii electrice şi domeniul 
pl\.rtii acustice. 

In domeniul electric eforturile 
constructorilor s-au concentrat În 
trei directii principale şi anume: 
realizarea unor scheme electrice 
performante componente electrice 
cu zgomot minim şi realizarea unor 
ecranări eficace. . 

Domeniul convertoare lor electro
acustice a fost de asemenea 
abordat cu atentie, prin realizarea 
unor incinte acustice ce redau, În 
final, Întregul spectru de audio
frecventă (20 Hz + 20 kHz): 

Montajul prezentat face parte dilJ 
categoria filtrelor dinamice de zgo-: 
mot. Modul lui de functionare 
constă În eliminarea semnalelor 
audio de nivel mic (-40 dB) şi cu. 
spectrul de frecventă situat în zona 
frecventelor medii Înalte (2,5 kHz + 
18 kHz). Acti!.mea este .foarte efi
Cientă , deoarece a'cest domeniu 

. de frecventă reprezintă·.zona În 
care apare şi se manifestă zgomo
tul de fond atât de nedorit (acel 
fâşâit extremde neplăcut din punct 
de Vedere auditiv) ce apare, cel 

It! ., u u... as J U .l! 
. '","al 

fig. 1 

mai adesea, În pauzele dintre pa
sqjele informationale sonore. 

In fig. 1 este prezentată diagra
ma ce reprezintă spectrul zgomotu
lui de fond În banda de audio
frecventă, conform normativului 
DIN 45.405 . Montajul prezintă 
avantajul de a realiza modificările 
utile ~n banda de audiofrecventă 
fără a introduce distorsiuni sesi
zabile auditiv ; datorită calitătilor 
sale, el mai poartă denumirea de 
circuit de fidelitate ideală (DLPF -
Dinamic Level Perfect Fidelity) . 
Schema bloc este prezentată În fig. 
2 prin următoarele componente: • 
adaptorul de impedantă; • bloc ' 
sumator; • filtru rece-jos; • etajul 
de ieşire ; • filtru trece-sus; • 
blocul reQresor integrator; • comu
tatorul electronic. 

Blocul adaptor de impedantă 
realizează adaptarea dintre impe
danta de ieşire a montajulUi unde 
este intercalat reducătorul de zgo
mot (de obicei ieşirea ' corectorului 
de ton) şi impedanta de intrare a 
reducătorului de zgomot DLPF. 
Totodată acest bloc adaptor real
izează o impedailtă de ieşire cobo
râtă care facilitează prelucrările 
ulterioare ale semnalelor audio 

. utile În celelalte blocuri functionale. 

/{Ig. Emil MAR/AN 

Blocul sumator realizează un 
semnal electric care rep'rezintă 
suma semnalelor audio utile R şi L 
prezente pe cete două canale 
informationale . In acelaşi timp 
blocul sumător nu afectează cu 
nimic integritatea ş i separatia 
celor două canale informationale, 
semnalele L şi R fiind prelucrate 
ulterior de blocuri le ce contin fil
trele trece-jos. Fiecare filtru trece
jos realizează corectia În banda 
de audiofrecventă , În functie de 
comanda primită de la comutatorul 
electronic. De la blocul sumator, 
semnalul sumă L + R este aplicat 
unui filtru trece-sus care are rolul 
de a sesiza prezenta semnalelor 
audio de frecventă medie-Înaltă şi 
amplitudinea lor. După prelucrarea 
de către filtrul trece-sus semnalul 
obtinut este amplificat şi , ulterior, 
aplicat blocului redresor-integra
tor. EI are rolul de a fumiza o ten
siune continuă de nivel variabil , În 
functie de amplitudinea semna
lelor audio utile L ş i R de frecventă 
medie-Înaltă. La un anumit nivel al 
tensiunii continue fumizată de blo
cul redresor integrator, comutatoa
rele electronice sunt actionate sunl 
actionate. Acest lucru determină 

(Con~nuar. in pag. 20) 
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REDUCĂTOR 
(Continuare din pag. 18) 

in final, banda de trecere a filtrului 
trece-jos, lăsând nemodificat sem
nalul audio original. Pentru un ni
vel mic al semnalelor de frecventă 
medie-inaltă (sau in lipsa lor) 

,comutatorul electronic de pe fieca
re canal informational este neac
tionat, iar filtrul trece-jos işi ingus
tează banda de trecere in acest 
interval. Actiunea filtrului trece-jos 
incepe de la o frecventă de circa 
2 kHz, blj;!când in mod eficient 
banda de"trecere unde se inca
drează zgomotul de fond atât de 
nedorit. 

Caracteristicile electrice sunt ur
mătoarele : • tensiunea de alimen
tare: UA = +.15 V; • banda de 
frecventă de lucru: l>f = 16 kHz + 
20 kHz; • atenuarea de zgomot: 
AN = 12 dB I 5 kHz; • raportul 
semnal-zgomot: SIN 2: 70 dB; 
• impedanta de intrare: Zi = 
100 1<0; • Impedanta de ieşire: Ze 
= 1,5 1<0; • tensiunea de intrare: 
Ui = 250 mYAMa: • Distorsiuni 
armonice totale: THD S 0,1%; • 
distorsiuni de intermodulatie: TID 
SO,03%. 

Schema electrică a reducătoru
lui de zgomot DLPF este prezen
tată in fig. 3. 

Semnalul de intrate a celor două 
canale informationale L şi R se 
aplică la intrările blocurilor adap
toare de impedantă prjn intermedi
~I condensatoarelor C1 şi C1', in 
baza tranzistoarelor T 1 şi T l' . 
Ele sunt amplasate in cadrul mon
tajului ca etaje repetoare pe emi
tor. Acest tip de montaj are impe
danta de ieşire mică in scopul pre- ' 
lucrării' ulterioare, eficiente, a 
semnalelor R şi L care să nu afec

. teze banda de trecere a reducă
torului' de zgomot. Semnalele R şi 
L se preiau din emitorii tranzis
toarelor T1 şi T1' prin intermediul 
condensatoarelor C3 şi C~'. A P o i 
semnalele L şi R se aplică prin 

- intermediul grupurilor R6C4 şi 
R6'C4'filtrelor trece-jos, care 
contil"\ tranzistoarele T2 şi T2'. 
Grupul R8CSR7 (similar cu grupul 
R8'CS' RT) reprezintă o bu
clă de reactie negativă ce deter
mină selectivitatea in frecventă a 
filtrului trece-jos in zona frecven
telor inalte, cu incepere de la frec
venta de 2 kHz. Conectar"a sau 

deconectarea buclei de reactie ne- ' 
gativă este realizată de către un 
comutator electronic, prin introdu
cerea sau nu in stare de conduc
lie a diodei 01 (şi evident 01 '). 
In momentul intrării in starea de 
conductie a diodei 01, bucla R8 
CSR7 este pţactic conectată la 
masa montajului, prin intermediul 
grupului C6R10. În acest mod se 
liniarizează in banda de audio
frecventă caracteristica de transfer 
a filtrului trece-jos, aceasta lăsând 
să treacă semnalul audio util ne
modificat spre ieşirea montajului. 

Valorile grupului C6R1 O a~ fost 
astfel calculate incât caracteristica 
de transfer in zona frecventelor 
medii inalte a filtrului trece-jos să 
fie practic liniară. Rezistenta R12 
a fost amplasată in paralel cu dio
da 01 pentru liniarizarea functiei 
de transfer a comutatorului elec
tronic in momentul in care dioda 
01 este În stare de blocare 
(Udiodă<O ,6V) . Comutatorul elec
tronic este format din grupul de 
componente R18C10R16D2R12. 
Constanta de timp a comutatorului 
electronic este determinată de 
grupul R1,8C10, aleasă in urma 
unor numeroase experimentări 
practice la valoarea t1 =1 OOms. 

, Dioda 02 a fost prevăzută in 
cadrul montajului in scopul unei 
separări nete a celor două comu
tatoare electronice in ceea ce 
priveşte elementul de comandă 
(grupul 01 R12). Semnalul de 
audiofrecventă prelucrat de către 
blocul filtru trece-jos se preia din 
colectorul tranzistorului R2 prin 
intermediul condensatorului C8 şi 
este ulterior aplicat etajului de, 
ieşire , care contine tranzistorul T3. 
Etajul de ieşire este tot de tip 
repetor pe emitor, având rolul unui 
etaj tampon intre ieşirea filtru lui 
trece-jos şi ieşirea reducătorului 
de zgomot DLPF. . 

Actionarea comutatoarelor elec
tronice se face. de către ' un grup 
de bll/curi electronice care includ 
blocul sumator, filtrul trece-jos şi 
blocul redresor-integrator. Blocul 
sumator are rolul de a prelua o in
formatie ce reprezintă suma celor 
două semnale L şi R. EI 
este compus ' din grupul RS 
RS'C 11 R20. Constanta de timp 
a etajului sumator este furnizată 
de către grupul C11 R20, stabilită 
in mod experimental la valoarea 
't2=O,02j!S. În acest mod blocul 
sumator este suficient de rapid 

pentru a prelua in mod eficient 
toate variatiile de nivel ale sem
nalului sumă L şi R. Concomitent, 
grup.ul RSRS'C11 reprezintă un 
filtru trece-jos care elimină din 
start componentele de frecventă 
ultrasonoră din banda de trecere 
destinată comutatorului electronic, 
deoarece semnalele aleatoare de 
acest tip deranjează buna func
tionare a reducătoruluf de zgomot 
DLPF. Filtrul trece-sus include 3 
etaje functionale, care cootin tran
zistoarele T 4, TS şi T6. Prima ce
lulă a filtrului trece-sus care inClu
de tranzistorul T 4 a[e rolul de a 
elimina din componenta spectrului 
de frecventă a semnalului sumă 
L + R. a componentei de frecventă 
joasă (cu valoarea mai mică de 
1,5 KHz). Concomitent, tranzistorul 
T 4 compensează atenuarea sem
nalului sumă L + R corectat, ate
nuare care este introdusă de ele
mentele pasive RC. A doua celulă 
a filtrului trece-sus, ce include 
tranzistorul TS, reprezintă un filtru 
dublu -T, care are frecventa cen
trală de cca.6,2KHz, cu atenuare 
uniformă in zona de lucru. În acest 
mod, este aproximată foarte bine 
alura spectrului informational pe 
care o prezintă caracteristica de 
zgomot (vezi fig. 1), permitându
se in acest mod separarea din 
banda utilă de audiofrecventă 

. chiar a spectrului de frecventă 
propriu zgomotului. Ultima celulă a 
filtru lui trece-sus reprezintă un lim
itator in frecventă pentru frecven
tele ultrasonore. Semnalul prelu, 
crat de filtrul trece-sus este aplicat 
ulterior, prin intermediul rezistoru
lui R3S, blocului redresor-integra
tor. EI contine grupul C24C2SD3 
D4C26', care reprezintă un redre
sor cu dublare de tensiune, urmat 
de condensatorul C26 care rea
lizează efectul de integrare. De la 
bornele acestuia este preluată ten
siunea continuă de nivel variabil ce 
urmează a comanda starea comu
tatoarelor electronice. Reducătorul 
de zgomot DLPF poate fi deconeC
tat cu ajutorul comutato~ului K1 
(actionat pe pozitia 1-2). In acest 
caz caracteristica de transfer a re
ducătorului de zgomot este in per
manentă liniară. 

in numSrul viitor 

OLPF 
Realizare şi reglaje 
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CUM sĂ REU 
UN MONTAJ ELE 

P entru ca un montaj să func- lucra cu plăcere decât la montaje 
tioneze multumitor, să fie care Îi i nteresează'. Una e să 

. fiabil şi să aibă un aspect lucrezi, conform unui plan tehno
satisfăcător, nu e suficient să se logic de fabricatie Într-o Între
dispună de o schemă renumită ca prindere, o portiune dintr-un mon-. 
bună, de piese foarte scumpe - taj foarte complicat, lucru În serie, 
special selectionate sau de utilaje la care se .formează mâna". Cu 
foarte, complicate . Constru irea totul altceva este să lucrezi un uni
optimă a oricărui montaj se obtine cat - În regim de amator, să te 
numai pe baza experientei acumu- descurci În noutatea şi complicatia 
late prin muncă practică şi o bună poate de neÎnteles pentru moment 
bază teoretică . De aceea, cele a unei scheme, În lipsa unor utila
mai mari deziluzii le au Începătorii je şi a unor aparate de măsură şi 
care se hazardează să constru- · reglaj. 
iască montaje foarte complicate, E adevărat că ceea ce În urmă 
scumpe, greu de reglat În conditii cu ani de zile pllrea foarte compli
amatoriceşti , rezultatul Îndeobşte cat pentru industrie, cu atât mai 
obtinut fi ind deceptia: obtinerea mult pentru amatorii de atunci , 
unei machete din piese asamblate acum reprezintă un stadiu total 
alandala, care nu functionează şi depăş i t şi un amator avizat , cu 
În care s-au investit bani şi muncă experientă, poate obtine rezultate 
dovedită, până la urm<Î, in utilă . mult mai bune acum , dec;ât 

. Cum se Începe atunci ? Atât obtinea industria de acum câteva 
Începători i cât şi avansatii nu pot .- zeci de ani. Ce anume? Aparate 

George O; OPRESCU 
poate cu schemă mai complicată, 
dar net mai compacte, cu consum 
infim de. energie fată de aparatura 
veche. In plus, cu randament net 
mai bun. 

E clar că majoritatea amatorilor 
pot reuşi: e un Îndemn spre suc
ces cel putin pentru Începăto ri , un 
stimulent vital pentru reuşita de 
azi sau de mai târziu, bazată pe 
muncă şi pe experienta mereu 
Îmbogătită din experimentare. 

Prima actiune care trebuie făcută 
de un amator e 1!1.-Muirea unui caiet 
cu scheme electroni!;>;:' Acestea vor 
fi desenate cu ·mâna proprie, după 
articolele pu6Hcate În diverse 
reviste, după prospecte sau după 
cele oferite de alti amatori ca fiind 
reuşite. Caietul va fi preferabil cu 
Iiniatură În pătrătele, pentru mate
matică . 

Schemele se vor desena cu cer
neală sau t uş, cu stiloul sau cu 

Je _______________________ . ______ ..;.. _....:: _____ ~ 
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_4·t3':'··',·'II;' , 
pixuri . cu pastă, preferabil culoare 
neagră . CreioaneJEÎ cu fetru pierd 
culorile În timp şi nu permit o nota
re prea fină, creioanele de grafit 
se şterg, hârti a se murdăreşte . 
DesenlJl se e xecută cu mâna 
liberă, fără linii de plastic, şabloa
ne sau compas. Numai aşa se 
poate memo'ra caracteristica unor 
scheme şi se poate obtine fermi
tate În trasarea de ' desene tehni
ce. Caietul va fi Împărţit în sectoa
re, unul pentru radioreceptie, altul ' 
pentru televiziune; alte sectoare' 
privind probleme de ,alimentare, 
audiofrecventă , automatizări etc. 
Schemele mai complicate se vor 
detalja' pe mai multe pagini , pe 
larg. In nici un caz nu se va folosi 
metoda "barbară'" de a se tăia arti
cole întregi sau numai scheme, 
pentru a fi lipite într-un caiet. Pare 
simplu ş i ingl;" '; "s, dar nu se 
învată nimic, doar se adaugă la 
ignorantă noi semne de întrebare. 

Apoi , încetul cu încetul , neaş
teptându-se ca tot caietul să se 
umple cu scheme, se vor începe 
experimente şi constructii, 

Ce fel de constructii? In primul 
rând cele de care amatorul are 
nevoie ca să-şi facă viata mai fru-
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moasă. De exemplu , amatorul 
doreşte să construiască un recep
tor simplu, portabil. Va începe prin 
a compara diverse scheme, evi
tând dacă nu are încă experienta 
necesară, pe cele mult prea com
plicate, pe care nu le întelege cum 
functionează , pe cele care cer 
componente foarte scumpe, de 
negăsit, publicate de snobi care 
vor să epateze prin complicatii 
inutile din care tehnica nu are 
nimic de câşt i ga!. 'Apoi , fixat 
asupra unei scherrie care poate 
asigura cerinta proprie, de exem
plu , de ascultare a postu rilor 
locale, încePe colectarea pieselor. 
Unele le posedă ... în sertar, a~ele 
pot fi uşor confectionate, câteva 
trebuie procurate din comert, 
altele le poate obtine de la prieteni 
amatori, prin schimburi. 
, O metodă s i gură de reuşită , 
care pare foarte simplă dar asig
ură un rapid succes. Plasarea, 
Într-o cutiută de carton, a schemei 
recopiate din caietul de ' scheme 
pe o bucată de hârtie împreună cu 
piesele existente, procurând 
piesele lipsă pe care le pune înce
tul cu încetul în cutiuta "magazie" 
a proiectului. 
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În momentul în care totul e gata 
strâns, se poate trece la montaj. 
Se fac câteva schite în creion 
asupra posibilitătilor de asamblare 
şi de "design" a aparatului, se 
compară şi se alege solutia cea 
mai atrăgătoare . În acest fel apare 
satisfactia cea mai mare - a lucru
lui bine făcut de la început. 

Apoi , simulând răutatea unui 
duşman imaginar, trebuie exami
nate total degajat defectele de con
ceptie , greşelile aparente' sau 
ascunse. Ca un "avocat al diavolu
lui" amatorul trebuie să-şi critice 
propria realizare, cu scopul opti
mizării ei. Apoi, după ce s-a gândit 
matur şi a făcut remedierile , să 
treacă neîntârziat de la conceptie 
la realizare. Cu sigurantă va fi o 
reuşităI Va fi un raoioreceptor 
poate simplu, dar îngrijit realizat, 
'Curat, care poate fi oricând arătat 
cu satisfactia lucrului bun, reuşit, 
care ti-e drag. Pot urma apoi instru
mente de măsură, amplificatoare, 
un receptor mai complicat. 

Electronica reprezintă o lucrare 
de finete şi o ocupatie demnă -
pentru oamţlni foarte inteligenti, 
pe care îi pertectionează şi mai 
mult pe zi ce trece. • 
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I __________________________________ ~, ____________ 1f~1~3~;j~li~i~lI~UIIIIIIIIIIiI 

AVETI Ut{ MIţ4UT LIBER? SCRIETI-NE. 
DORIM SA VA CUNOAŞTEM OPINIILE • 

CHESTIONAR 
Ne1ntrerupt, 1ncA de la pri

mul sAu numAi' apArut 1n de
cembrie 1970, TEHNIUM - re
vista constructiilor pentru ama
tor s-a 1ntemelat pe dialogul 
cu cititorII, cu precAdere pe 
scrisorile şi telefoanele dum
neavoastrA. 

matizatA, raspunsuri la c4teva 
dintre "claslcele" intrebAri pe 
care şi le pun cal ce alcAtuiesc 
revista voastra preferata. 

Stimate cititor, revista TEH
NIUM vA solicitA sA-i Comuni
cati gânduri, opinii, sugestii. 
_ VA rugam, completati Integral 
chestionarul alAturat, Inclusiv 
datele personale. 

De acaastA datA; prin ches
tionarul de mal jos, aşteptAm 
sA primim, fntr-o formA siste-

Aşadar, ce credeti despre 
revista TEHNIUM? Ce aştep
tati de la TEHNIUM? Aveti 
propuneri de articole şi ru
brici? Doriti sa colaboratlla re
vista? 

Trlmltetl-I de urgentA pe 
adresa noastrA: Plata. Presei 
libere nr. 1, Casuta poştalA 68, 
Bucureşti - ~. 

Cum vA putem fi de folos? VA mUlJumiml 

Toate chestionarele integral completate ş(expediate până la 30 noiembrie 
(data poştet) vor participa la o mare tombolă cu premii-surpriză. Mult succesl 

1. De când citiţi Tahnlum? ......................... (Iuni/ani) 

2. Eu citesc revista Tahnlum pantnJ: 
a. a mă informa 
b. a Învăţa 
c. a mă distra 
d. a-mi petrece timpul liber 
e. alte motive 

3. Cum apraclatlnlvalul revlstaI.Tahnlum? 
a. prea coborât 
b. exact aşa cum trebuie 
c. prea Înalt 

4, VA rugam, relarlndu-vA la toate numerele citite, 
acordati revistei Tahnlum o nota - de la 1 (cea mal 
mIcA) la 10 (cea miii mara) - pantnJ: 

a. aspect grafic: .. ... ... ........ .. ....... ..... ...... .. ........ .... ..... . 
b. gradul de noutate al subiectelor: .............. .. ......... . 
c. cantitatea de informaţii: ... ...... .... ........ ....... ............ . 
d. utilitatea schemelor: ........................ .. ............ .. ..... . 
e. posibilitatea realizării practice a soluţiilor şi reco-

mandări lor prezentate de revistă: .. .... ; ............... .... .. .. . 
, . 

5. VA rugam, aJegati rubricile preferate I pa care le 
urmArt\l cu regularitate: ... : .. ....... .. ........ : ...................... . 

....................................................................... .............. 
" 

6. Ce a~ dori să citiţi in revista Tehnlum? Ce pro
puneri pr1vlnd co~nutul (rubrici, teme, subiecte) ne 
Puteti face? " 

TEHN/UM nr. 7-9/1997 

(Dacă acest spaţiu este insuficient, vă rugăm , 
notaţi propunerile dv. separat) 

7. Cum apreciati cA aste preţul revistei Tehnlum, in 
raport cu aspectul grafic şi cantitatea da Informatii? 

a .. prea mic 
b. potrivit 
c. prea mare 

8. Cum obItnati reviste Tahnlum? 
a. abonament la domiciliu 
b. abonament la serviciu 
c. de la chioşc 
d. de la un prieten, coleg, vecin 

9. cat da des citiţi revista Tehnlum? 
a. În fiecare lună 
d. Ia două-trei luni 
c. mai rar 

10. CAt8 persoana au mal cIIft acest exemplar «*1 reYIsti? 
a. Revista aceasta a mai fost citită de ...... persoane 
b. Această revistă nu a fost citită Încă de nimeni, 

dar va mai fi citită de ......... ......................... persoane 
. I 

11. ObIşnul\l să cumpAratI şi alta publicatii CU profll 
aJmUar? 

a. nu _ 
b. da, cumpăr şi alte publicaţii de profil. Acestea 

sunt următoarele: 
...................................................................... 1 ... . .. .. . .... . 

. , 

.. 
~~ 
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1Em1111111111111.3~;~!i~i~i§~I~ijllL __ ~, __________________________ ~ ________________ ~ 

12. CUm aprecia\I acest număr al revistei T ehnlum? 

Vă rugăm , acordali o notă - de 'la 1 (cea· mai mică) 
la 10 (cea mai mare) Întregi i revistei : grafică + 
conlinut. 

13. Care este venitul dv. personal mediu. lunar. 
net? 
....... .... ...................... .... .. ...... ...... .. .. ........... .. ... Iei /lună 

14. Ati fi de acord cu o creştere a numArului de 
pagini care si fie fnsotitA de o creştere a preţului 
r8)IIstei? 

a. da 
b. nu 

15. Sunteti un constructor 
a. Începător 
b. cu experienlă medie 
c. cu mare experienlă 
d . ... .. ... ...... ....... .... .................... ... , ....... (altă situalie) 

16. Ce!lflcUtllll 1ntArnpinaII in actIvIIaIaa <ti. de con-
strudDr anaIDr7 ..' 

(Dacă dorili, folosili o foaie separată ; scrieli-Ie În 

. 20. De unde vA procurati piese, matalfale el cam
ponenten~? 

.21 . De unde/cum vA procurati documentarea nece
sarA? 
... ... ...... .. ... ........ .. ... .., ........... ....................................... ... . 

22. CAt che/lul\l pe b1mestru pentru: 
a. documentare .. ..... ... ....... , ...... ......... .. .... .... ... ..... .Iei 
b. piese, materiale, componente .... ........ ............. Iei 

23.' DIspuneti de un compUter? 
a. lucrez acasă cu computerul propriu 
b. lucrez la servici cu un computer 
c . ....... .. ... : ....... ....... .... ... ... ... .... ... .............. .... (alt caz) 

24. Ce programe I aplicatii I software foIoeI\I in mod I 

curent pentru acIIvItatee descrIsA mal _? . 

25. Ce ar trebui fAcut pentru a spoIf nUlT1lln,ll abona
mentelor? Dv., personal, puteti faca ceva in acest 
sens? . 
. (Vă rugăm , notali propunerile dv. separat) 

ordinea importanlei, vă rugăm) . 26. Ce crade!I cIl-I Rpseşte revistei Tehnium? 

17. experimentati/realizati schemele/constructiile 
propuse de Tehnium? 

a. nu 
b. ~a, În proporţie de .... ... % 

18. De ce? Cum explicati rAspunsul dat mal_? 

........... ...................... ...... ...... -............................................ . 
(Vă rugăm , dacă acest spaliu este insuficient, 

notali gândurile dv. pe o (oaie separată) 

27. Ce aşt&ptatI de la revIstA? Ce ar putaa al facil 
revista pentru dv.? 

· ·· (Dă~ă · d~·;ii·i: · ·~;iăii·gâ~d~·;ii~ · ·d~: ·p~· ·;·f~~i~"~'~'p~-
rată) ' (Dacă acest spaliu vă este insuficient, vă rugăm, 

notali gânduri le dv. pe o foaie separată) . 
19. lntr-o revistA TEHNIUM perfectA, care ar trebui ..-~ ____________ ., 

sA fie ponderea/lmportanţa urmAtoarelor? final. vA rugAm completati el 
- aspect grafic 

.................... .. .. ; ............. .. ........ \ ......... ............ .............. . 

- gradul de noutate al subiectelor 

- cantitatea de informalii 

- utilitatea schemelor 

- posibilitatea realizării pr'l-ctice a soluliilor $i reco
mandărilor prezentate de revistă 

\ . 
. - numărul de teme/subiecte prezentate 
............................... ......... .. ........ ................... .. .... .......... , 

Pentru a stabili o ierarhie, acordali · note - de la 1 
(cea mai miCă) la 10 (cea mai mare) - celor de sus. 

jos pentru a vA putea primi Premiul. 

Numele .... ...... .. ....... .... ........ ..... .. ...... ... ...... .. . 
Prenumele .. .... .. ....... ..... .. ...... ....... .......... ........ . 
V~rsta ..... .. .. .... ..... ...... ....... ... .... ... ......... ... .. 
Ocupalia actuală / funclia ...... ..... : .. .. ........ .. 

.... ............................... .. ..... .. .. .. ...................... 
I Adresa .... ..... .... ... .. ...... ....... ...................... ... . 
... ...... .. ... ... .... ..... ... .. .... ....... .. --- .. ... , .............. ... ..... ... . 
.... .... ~ .................. , .. ............ ..................... ~ .... , . 

Telefon (acasă) ..... ... .................... ............ .. .. .. . 
Telefon (serviciu) ..... .......... .............. .. ... ... ... .... . .. 

Semnătura 

Data completări i chestionarului 

, 



POŞTA __ 
TEHNICA 

G.D.OPRESCU 

Cu o Tntârziere de care nu suntem 
vinovaV. reluăm dialogul cu cititorii. 

Sasu Pirosko (C/uj-NapocaJ: V·am 
trimis prin poştă exemplarele l ipsă. 

Ionel Clişu (Moineşti) : Legislatia 
nu permite instalarea unor montaje 
de amator pe reteaua telefonică 
Nu Întelegem Întrebarea cu 
frecventa pentru cablurile telefo
nice: bineînteles. telefoanele func
tionează În audiofrecventă limitată 
ce asigură o bandă Îngustă de 300 
... 3000 Hz dar suficientă pentru 
inteligibilitate. Nu posedăm schema 
combinei fără pick-up la care vă 
referiti. Dioda LED pentru infraroşu 
o găsiti În ma/'oritatea magazinelor 
pentru piese e ectronice delaşate. 

lonul Andrei (Panciu): Schema 
pe care doriti să o publicăm sub 
semnătura dvs. conline câteva 

P~~~~il~t~ec~iI~:zr~fg:r~ a~Dvil~~l 
exagerate. diodele sunt inutile. 
Tranzistoarele BC 177 sunt PNP şi 
sunt prezentate ca NPN. plus alte 
"bizarerii". Considerăm că glumiti şi 
regretăm că nu e data de 1 aprilie 
ca să râdem şi noi. 

Cristian Şerdean (Turda) 
Scrisoarea dvs. are un ton foarle 
exagerat, mai ales când ne somaţi 
să vă trimitem copii xerox color "în 
locul revistelor care nu v-au sosit 
din cauza difuzării defectuoase". 
Oficiul poştal v-a spus că Difuzarea 
Presei e de vină şi nu e cazul să 
ne amenintati pe noi. Reveniţi cu o 
scrisoare: poate mai găsim ceva În 
arhivă 

Viorel 1. (Bucureşti): BineÎnteles 
că pot exista mari diferente Intre 
aparatele cu denumire de fabri
catie şi serie diferite. Deoarece 
poate fi vorba de o serie destul de 
mică, singura posibilitate e cores
pondenta cu firma producătoare . 

Vladimir Istrate (Corn. Vama). 
Montajul reuşit după manual con
firmă competenţa dvs., dar folosirea 
unor piese dubioase trebuie evitată. 
Puteţi să vă abonati În continuare la 
Tehnium pe 1998. 

Vasile Netejoru (Ta/pa): Pentru 
puteri foarte mari se recomandă 
cuplarea a două amplificatoare În 
punte, cum am descris chiar eu În 
Tehnium nr. 12 / 1995, pg. 17. 
Puşcaş Vasile (C/uj-Napoca). 

Aşteptăm să ne trimiteţi , spre pu
blicare, schema de preamplificator 
cu tuburi şi descrierea montajului. 
Pentru celelalte, urmăriti revista. 

ÎNTRERUPĂTOR 
ELECTRONIC 

M ulti dintre noi sunt plictisiti 
de simplul Întrerupător 
mecanic, care face zgo

mot şi care nu prea are nici un 
design, aşa că m-am gândit că un 
Întrerupător electronic poate-i mult 
mai interesant. 

Schema propusă spre publicare 
oferă exact ceea ce am descris: 
un Întrerupător electronic care are 
la bază un bistabil RS . 

Cu ajutorul a jumătate dintr-un 
circuit integrat de tip TTL (CDB 
400) se realizează bistabilul, care 
functionează astfel: În momentul 
pornirii montajului "ieşirea" se va 
fi xa În una din stările logice "O" 
sau ,,1". EI este resetat adică la 
i eşirea lui (pinul 3) se află "O" 
logic - dacă este apăsată tasta 
"oprit". În momentul apăsării tastei 
pentru pornit , atunci bistabilul 

Cititorii care În prima parte 
a acestui an au trimis colabo
rări În vederea publicării sau 
au pus Întrebări, sunt rugati 
să ne scrie din nou . Din 
motive independente de voin
ta noastră, aceste mesaje ne
au parvenit doar partial. 
Aşteptăm deci scrisorile dum
neavoastră . 

student Mark George ANTHON/O 

comută şi la pinul 3 apare ,, 1" 
logic. 

Tensi unea de la pinul 3 , când 
avem ,,1" logic, este s u ficien tă 
pentru a polariza tranzistorul cu 
ajutorul rezistenţei R3: tranzistorul 
poate fi de orice tip (de ex. BC171 
... BC174). 

Dioda D1 este pentru protectie şi 
este de tipul IN4001 ... IN4007, ijlr 
DZ este PL5V1 sau PL4V7 . In 

.,~ 

punctul marcat cu cifra 3 (pinul 3) 
poate fi conectat un LED În serie 
cu o rezistentă de 820 n şi apoi 
conectat la tensi unea de +5 V: 
LED-u l va sta aprins când releul 
este neanclanşat şi se va stinge 
când releul cuplează. Dacă mon
tajul este realizat corect, va func
tiona din prima Încercare. 

Montajul nu este o descoperire, 
ci mai de grabă o adaptare. -

A ap~rut 

DEPANAREA 
RADIOCASETOFOANELOR 

de ing. Emil Marian 

• Un ghid de referinţă În 
electronica audio , cu o remar
cabilă valoare practică . 193 
desene, diagrame şi scheme. 
192 pagini. 15 000 lei 

Comenzi, la redactia TEHNIUM, 



QUA L IFIED 
PARTNER 

Soft Net 
a 

SoftNet Services 5.r.l. 
Calea Floreasca nr.167, sector 1, Bucuresti, România 

Tel. +40-1-232-1908 
Fax. +40-1-222-2986 

situri web si aplicatii internet (;) 
vitrina on-line (;) magazin virtual (;) 
situri de prezentare (;) baze de date cu 
interfata web (;) aplicatii internet lotus 
notes domino (;) servicii internet (;) 
conectare prin lin ie telefonica 
Închiriata sau comutata (;) posta ' 
electronica (;) navigare pe internet (;) 
trafic nelimitat (;) configurare retea de 
calculatoare În vederea conectarii la 
internet (;) configurare server de 
mesaje unix, windows nt, novell (;) 
asistenta tehnica si consultanta ' 
pentru retele locale novell, windows, 
unix (!) Întretinere softw,are si 
devirusare (;) produse siemens
nixdorf (;) calculatoare profesionale -
familia scenic pro (!) calculatoare 
portabile - familia scenic mobile (;) 
servere - famila primergy (;) software 
bancar (;) eBank (;) interfata grafica (;) 
automatizarea introducerii datelor (;) 
reducerea riscului de eroare si 
as istarea utilizatorului (!) buna 
organizare a informatiilor (!) vizualizare 
dupa diverse criterii (;) securitate prin 
criptare cu cheia privata a clientului, 
autentificare clientului prin ID si 
parola (;) autentificarea persoanelor ce 
completeaza si aproba ordine de plata 
(;) asigurarea tipu lui diferentiat de 
acces la informatii la nivel de cimp (!) 

cataloage electronice (!) cataloage 
electronice pe discheta sau cd-rom (;) 
lotus notes (!) sisteme de 
ma nagement al docu mentelor 

.. 


